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Met het kopen van alleen een televisie of
soundbar ben je er nog niet. Hang je de televisie aan de muur, zet je hem op een TV-meubel of kies je voor een TV vloerstandaard?
En waar laat je jouw Ziggo kastje? Cavus
ontwikkelt producten waarbij de beleving
van beeld en geluid voorop staat en waar
uitstraling en functionaliteit de leidraad is.
Cavus is voorloper op het gebied van televisie - en audio oplossingen en vaak één van
de eerste met een geschikt product als probleemoplosser. Samenhang en integratie
van de producten zorgt ervoor dat je bij
Cavus alles onder één dak kunt vinden op
het gebied van audio en televisie accessoires.

Wij zijn trots op de kwaliteit van onze producten. Zodoende ontvangt je op al onze
producten 5 jaar garantie.
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AMP

MOVE

ALLES VOOR SONOS
Wanneer je kiest voor geluidsapparatuur van Sonos, dan
kies je voor een geweldige luisterervaring. Van één bescheiden Sonos One speaker met spraakbesturing tot een volledige multiroom opstelling met homecinema.

Live in your world, enjoy ours

Met behulp van de Cavus accessoires creëer je de beste
opstelling met alle Sonos producten. Uiteraard wil je dat
jouw Sonos producten er fantastisch uitzien en kunnen
presteren op het hoogste niveau. Met onze doordachte

CMAMPV

CMAMPV


Muurbeugel
voor verticale montage
E xtra sterk 3mm staal met stevige poedercoating
Ontworpen voor optimale ventilatie
Snel te monteren, inclusief montagematerialen

accessoires haal je het beste uit je Sonos producten. Deze
zijn speciaal op maat gemaakt en zorgen ervoor dat je niets
inlevert op de kwaliteit van het prachtige Sonos geluid.
Naast het geluid is design minstens zo belangrijk. Cavus
accessoires zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en
zijn volledig afgestemd op het design van de Sonos producten.

Muurbeugel voor Sonos MOVE

CMAMPV

Alle producten worden compleet geleverd, inclusief montagematerialen en zijn daarom snel en eenvoudig te installeren. Zo kun je direct genieten van jouw Sonos product.
Maak jouw Sonos ervaring compleet en kies ook voor de
beste opstelling. Laat de Sonos speakers doen waar zij goed
in zijn en ervaar alle voordelen van de Cavus accessoires.
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Muurbeugel voor Sonos AMP

Sonos

CMSMS

Muurbeugel
voor binnen & buiten
Hoogwaardig RVS met beschermende coating
RVS schroeven & Fisher pluggen
Eenvoudig te monteren

Muurbeugel voor Sonos AMP

CMAMPH


Muurbeugel
voor horizontale montage
E xtra sterk 3mm staal met stevige poedercoating
Ontworpen voor optimale ventilatie
Snel te monteren, inclusief montagematerialen
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ONE / SL

FIVE / PLAY:5

Muurbeugel voor Sonos FIVE / PLAY:5 horizontaal

Live in your world, enjoy ours

CMP5HB

Muurbeugel voor Sonos ONE / SL

CMSOB

CMSOW


60°
draaibaar en tot 20° kantelbaar
Ook geschikt om de speaker ondersteboven te monteren
Eenvoudige montage door “Slide-in” bevestiging
en geïntegreerde waterpas
Standaard
Inclusief montagematerialen

CSSOB

voor Sonos ONE / SL

CSSOW


Design
voet in de vorm van de speaker
Ideale luisterhoogte op 790mm tot onderkant speaker
Verberg de kabels in de kolom
Altijd waterpas dankzij de verstelbare voetjes
Ook beschikbaar

Set van 2 standaards incl. draaifunctie

CSSOBT-PAIR

CSSOWT-PAIR

 e voet blijft parallel aan de muur
D
Richt de speaker exact naar de luisteraar
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CMP5HW


60°
draaibaar & 20° kantelbaar
Horizontale bevestiging
Geschikt voor Sonos FIVE en PLAY:5 gen.2
Eenvoudige montage door “Slide-in” bevestiging
en geïntegreerde waterpas

Sonos

Standaard voor Sonos FIVE / PLAY:5

CSP5B
Muurbeugel voor Sonos FIVE / PLAY:5 verticaal

CMP5VB

CMP5VW


60°
draaibaar & 20° kantelbaar
Verticale bevestiging
Geschikt voor Sonos FIVE en PLAY:5 gen.2
Eenvoudige montage door “Slide-in” bevestiging
en geïntegreerde waterpas

CSP5W


Design
voet in de vorm van de speaker
Ideale luisterhoogte op 790mm tot onderkant speaker
Verberg de kabels in de kolom
Altijd waterpas dankzij de verstelbare voetjes
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ARC
Muurbeugel voor Sonos ARC & TV

CC-WMV8050-CFSARCB

Muurbeugel voor de Sonos ARC

CMSARCB


Draaibaar
voor de perfecte kijk- en luisterrichting
Geschikt voor 42 tot 65 inch televisie
Maximaal gewicht tot 40 kg
Snel te monteren, inclusief montagematerialen

CMSARCW

Live in your world, enjoy ours


Speciaal
ontworpen voor de Sonos Arc
De Sonos ARC optimaliseert zijn geluid specifiek
voor installatie aan de muur bij gebruik van deze
beugel.
Eenvoudige montage door “Slide-in” installatie
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Voet voor Sonos ARC & TV
Soundbarframe voor Sonos ARC

CFSARCB

CFSARCW


Perfecte
uitlijning van de ARC met de TV
Als de TV draait, beweegt de Sonos Arc mee
Snel te monteren, inclusief montagematerialen
 Geschikt voor VESA 100, 200, 300 en 400

Sonos

CC-CAVTSL-SARC

Draaibaar
voor de perfecte kijk- en luisterrichting
Geschikt voor 43 tot 55 inch televisie
60° draaibaar
Maximaal gewicht tot 30 kg

9

PLAYBAR
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BEAM
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Muurbeugel voor Sonos BEAM

Soundbarframe voor Sonos BEAM

CMSBFB

CFSBB

CMSBFW


Afstand
van de muur tussen 3 en 25mm
Eenvoudig het midden bepalen met centreerhulp
Bijstellen na het boren door bevestigingssleuven
Snel te monteren, inclusief montagematerialen

CFSBW


Perfecte
uitlijning van de BEAM met de TV
Als de TV draait, beweegt de BEAM mee
Snel te monteren, inclusief montagematerialen
 Geschikt voor VESA 100, 200, 300 en 400

Voet voor Sonos PLAYBAR & TV

CC-CAVTSL-SNPBF

Draaibaar
voor de perfecte kijk- en luisterrichting
Geschikt voor 43 tot 55 inch televisie
60° draaibaar
Maximaal gewicht tot 30 kg
In hoogte- en diepte instelbaar

Muurbeugel voor Sonos PLAYBAR & TV

CC-WME105-SNPBF

Draaibaar
voor de perfecte kijk- en luisterrichting
Geschikt voor 42 tot 70 inch televisie
Geschikt voor televisies tot en met 40kg
Snel te monteren, inclusief montagematerialen

Muurbeugel voor Sonos BEAM & TV

Voet voor Sonos BEAM & TV

Soundbarframe voor Sonos PLAYBAR

CC-WME102-CFSBB

CAVTSL-SB

SNPBF

Muurbeugel met dubbele arm en 3 draaipunten
Geschikt voor televisies tot 55 inch en 35 kg
180° draaibaar en 8° kantelbaar
Afstand tot de muur 58 en 512mm
Geschikt voor VESA 100, 200, 300 en 400

Sonos
Sonos


Maximaal
draaggewicht tot 30kg
Geschikt voor 43 tot 55 inch televisie
60° draaibaar
In hoogte instelbaar voor toegang tot de (stem)
bediening
Snel te monteren, inclusief montagematerialen


Geschikt
voor bevestiging aan TV muurbeugel of standaard
Verstelbaar in hoogte en diepte
Draait mee met de TV voor geluid en beeld uit dezelfde richting
Snel te monteren, inclusief montagematerialen
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HOME 150
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Muurbeugel voor Denon HOME 150

ALLES VOOR DENON

CMDH150W


60°
draaibaar en tot 20° kantelbaar
Ook geschikt om de speaker ondersteboven te monteren
Eenvoudige montage door “Slide-in” bevestiging
en geïntegreerde waterpas
Inclusief montagematerialen

Muurbeugel voor Denon HOME 250

CMDH250B

CMDH250W


60°
draaibaar en tot 20° kantelbaar
Eenvoudige montage door “Slide-in” bevestiging
en geïntegreerde waterpas
Inclusief montagematerialen

Al ruim honderd jaar behoort Denon tot de voorlopers van audio ontwikkeling. Deze ervaring vind je ook terug in de
spraakgestuurde Denon Home multiroom speakers en homecinema soundbars. Cavus speelt met zijn accessoires in op
de Denon bezitters door functionele, maar bovenal luxe producten te ontwikkelen waarbij de specifieke Denon klanken
niet verloren gaan en optimaal luistergenot voorop staat.
Wil je optimaal genieten van jouw Denon Home smart speakers? Zorg dan voor een geschikte opstelling. Tijdens het
ontwerpproces van de Cavus accessoires is rekening gehouden met de bijzondere geluidskwaliteit en functionaliteit van
Denon. Onze accessoires zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en zijn volledig afgestemd op het design en werking
van de Denon Home speakers .
Alle muurbeugels en standaards zijn gemaakt voor de draadloze Denon speakers en kunnen worden gemonteerd of
neergezet op een plek naar keuze. De kabels van de speakers kunnen worden weggewerkt door het aanwezige kabelmanagement in de accessoires. Onze producten worden compleet geleverd, inclusief montagematerialen en zijn daarom
snel en eenvoudig te installeren. Beleef zelf de combinatie van de speakers met de Cavus accessoires en laat je inspireren door onze producten.
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CMDH150B

HOME 250

Denon

Standaard voor Denon HOME 150

Standaard voor Denon HOME 250

CSDH150B

CSDH250B

CSDH150W


Design
voet in vorm van de speaker
Ideale luisterhoogte op 790mm tot onderkant
speaker
Verberg de kabels in de kolom
Altijd waterpas dankzij de verstelbare voetjes

CSDH250W


Design
voet in vorm van de speaker
Ideale luisterhoogte op 790mm tot onderkant
speaker
Verberg de kabels in de kolom
Altijd waterpas dankzij de verstelbare voetjes

13

HOME 350

DHT-S516H

Muurbeugel voor Denon HOME 350

CMDH350B

Soundbarframe voor Denon DHT-S516H

CMDH350W

CFDHS516

LIVE IN YOUR WORLD, ENJOY OURS


60°
draaibaar en tot 20° kantelbaar
Optimale ventilatie voor de beste prestatie
Snel te monteren, inclusief montagematerialen
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Geschikt
voor bevestiging aan TV muurbeugel of
standaard
Verstelbaar in hoogte en diepte
Draait mee met de TV voor geluid en beeld uit
dezelfde richting
Snel te monteren, inclusief montagematerialen

Standaard voor Denon HOME 350

CSDH350B

CSDH350W


Design
voet in vorm van de speaker
Ideale luisterhoogte op 790mm tot onderkant speaker
Verberg de kabels in de kolom
Altijd waterpas dankzij de verstelbare voetjes

Vrijstaand

Denon

Muurbeugel voor DHT-S516H & TV

Voet voor DHT-S516H & TV

CC-WME105-CFDHS516

CC-CAVTSL-CFDHS516


Draaibaar
voor de perfecte kijk- en luisterrichting
Geschikt voor 42 tot 70 inch televisie
Afstand tot de muur 58 tot 512mm
Maximaal gewicht tot 40 kg


Draaibaar
voor de perfecte kijk- en luisterrichting
Geschikt voor 43 tot 55 inch televisie
60° draaibaar
Maximaal gewicht tot 30 kg
In hoogte- en diepte instelbaar
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CITATION BAR

ALLES VOOR HARMAN KARDON

CFHKCBAR

Perfecte
uitlijning van de BAR met de TV
Als de TV draait, beweegt de BAR mee
Snel te monteren, inclusief montagematerialen
 Geschikt voor VESA 100, 200, 300 en 400

Bij de Harman Kardon Citation collectie staat het
draadloze geluid in combinatie met het detail voor
design voorop. Al ruim vijfenzestig jaar ontwikkelt
Harman Kardon weergaloze audio speakers. Met de
ontwikkeling van de Citation speakers hebben ze nu
ook een optimale samenwerking met de Google
Assistent. Maak je kamer smart door de Citation lijn
en hang jouw speakers op of zet ze neer met de
Cavus accessoires. Pas de multiroom ervaring toe
op je kantoor of in huis en ervaar het maatwerk van
de Cavus accessoires in combinatie met de Citation
lijn.

Live in your world, enjoy ours
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Soundbarframe voor Citation BAR

Door speciaal geproduceerde accessoires voor de
Citation lijn te gebruiken, blijft de sublieme geluidservaring gelijk en zal de accessoire niet ten kosten
gaan van het design. Door het slimme design worden alle kabels keurig weggewerkt in de accessoires, zodat er geen loshangende kabels zichtbaar
zijn.

Vrijstaand

Citation

De Cavus producten worden geleverd inclusief
montagematerialen, zodat je snel en makkelijk de
accessoires kunt installeren. Maak kennis met onze
Cavus accessoires voor de Citation lijn.

Standaards voor Citation SURROUND

Muurbeugel voor Citation BAR & TV

CSHKCSB-SET

CC-WME105-CFHKCBAR

CSHKCSW-SET


Design
voet in vorm van de speaker
Ideale luisterhoogte op 790mm tot onderkant
speaker
Verberg de kabels in de kolom
Altijd waterpas dankzij de verstelbare voetjes


Draaibaar
voor de perfecte kijk- en luisterrichting
Geschikt voor 42 tot 70 inch televisie
Geschikt voor televisies tot en met 40kg
Snel te monteren, inclusief montagematerialen
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CITATION ONE

CITATION 100

CITATION 300

CITATION 500

Muurbeugel voor Citation ONE

Muurbeugel voor Citation 100

Muurbeugel voor Citation 300

Muurbeugel voor Citation 500

CMHKCOB

CMHKC100B

CMHKC300B

CMHKC500B

CMHKCOW

Live in your world, enjoy ours

 0° draaibaar en tot 20° kantelbaar
6
Eenvoudige montage door “Slide-in” bevestiging
en geïntegreerde waterpas
Snel te monteren, inclusief montagematerialen
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Standaard voor Citation ONE

CSHKCOB

CSHKCOW

Ideale luisterhoogte op 790mm tot onderkant speaker
Verberg de kabels in de kolom
Altijd waterpas dankzij de verstelbare voetjes

Citation

CMHKC100W

 0° draaibaar en tot 20° kantelbaar
6
Eenvoudige montage door “Slide-in” bevestiging
en geïntegreerde waterpas
Snel te monteren, inclusief montagematerialen

CMHKC300W

 0° draaibaar en tot 20° kantelbaar
6
Eenvoudige montage door “Slide-in” bevestiging
en geïntegreerde waterpas
Snel te monteren, inclusief montagematerialen

CMHKC500W

 0° draaibaar en tot 20° kantelbaar
6
Eenvoudige montage door “Slide-in” bevestiging
en geïntegreerde waterpas
Snel te monteren, inclusief montagematerialen

Standaard voor Citation 100

Standaard voor Citation 300

Standaard voor Citation 500

CSHKC100B

CSHKC300B

CSHK500B

CSHKC100W

Ideale luisterhoogte op 790mm tot onderkant speaker
Verberg de kabels in de kolom
Altijd waterpas dankzij de verstelbare voetjes

CSHKC300W

Ideale luisterhoogte op 790mm tot onderkant speaker
Verberg de kabels in de kolom
Altijd waterpas dankzij de verstelbare voetjes

CSHKC500W

Ideale luisterhoogte op 790mm tot onderkant speaker
Verberg de kabels in de kolom
Altijd waterpas dankzij de verstelbare voetjes
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HOME SPEAKER 500

SOUNDTOUCH 10

ALLES VOOR BOSE
Muurbeugel voor SoundTouch 10

Als je aan BOSE denkt, denk je aan innovatie. BOSE ontwikkelt zich nog elke dag op het gebied van audio kwali-

CMST10B

teit. De geluidsbeleving staat bij BOSE absoluut op nummer één. Daarom is het niet gek dat zij wereldwijd erg

CMST10W

 0° draaibaar en tot 20° kantelbaar
6
Eenvoudige montage door “Slide-in” bevestiging
en geïntegreerde waterpas
Snel te monteren, inclusief montagematerialen

populair zijn. BOSE baseert zijn producten grotendeels op onderzoek, maar ook de ervaring van hun klanten is
erg belangrijk. Het assortiment van BOSE is erg veelzijdig en is daarnaast een moderne aanvulling voor je
interieur. Cavus specialiseert zijn accessoires specifiek op de homecinema beleving van BOSE.
De geluidskwaliteit is ook bij de Cavus accessoires samen met het design het belangrijkst. Tijdens het ontwerp
proces voor BOSE is hier expliciet rekening mee gehouden. Plaats je speaker in de kamer of op kantoor, of hang
hem op. De homecinema beleving wordt compleet door de luxe en doordachte accessoires van Cavus die volledig zijn uitgerust voor de BOSE speakers.
Creëer je eigen thuis bioscoopervaring door het prachtige geluid van BOSE, in combinatie met de Cavus accessoires. De Cavus artikelen worden geleverd inclusief montagematerialen, voor een snelle en makkelijke installatie. Leun na het installeren heerlijk achterover en geniet van de BOSE beleving.

Standaard voor HOME SPEAKER 500

CSBHS500B

CSBHS500W

Ideale luisterhoogte op 790mm tot onderkant speaker
Verberg de kabels in de kolom
Altijd waterpas dankzij de verstelbare voetjes
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Bose
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SOUNDBAR 500

Live in your world, enjoy ours

Soundbarframe voor SOUNDBAR 500
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CFBS500


Perfecte
uitlijning van de SOUNDBAR 500 met de TV
Als de TV draait, beweegt de SOUNDBAR 500 mee
Snel te monteren, inclusief montagematerialen
 Geschikt voor VESA 100, 200, 300 en 400

SOUNDBAR 700

Muurbeugel voor SOUNDBAR 500 & TV

CC-WME105-CFBS500

Draaibaar
voor de perfecte kijk- en luisterrichting
Geschikt voor televisies van 42 - 70 inch
Geschikt voor televisies tot 40 kg
Snel te monteren, inclusief montagematerialen

Muurbeugel voor SOUNDBAR 500 & TV

CC-WMV8050-CFBS500

Draaibaar
voor de perfecte kijk- en luisterrichting
Geschikt voor televisies tot en met 40kg
Afstand tot de muur 54 tot 490mm
Snel te monteren, inclusief montagematerialen

Muurbeugel voor SOUNDBAR 700 & TV

Soundbarframe voor SOUNDBAR 700

CC-WME105-BST300

BST300


Geschikt
voor bestiging aan TV muurbeugel of standaard
Verstelbaar in hoogte en diepte
Draait mee met de TV voor geluid en beeld uit dezelfde richting
Snel te monteren, inclusief montagematerialen


Draaibaar
voor de perfecte kijk- en luisterrichting
Geschikt voor 43 tot 55 inch televisie
60° draaibaar
Maximaal gewicht tot 30 kg
In hoogte- en diepte instelbaar

Voet voor SOUNDBAR 700 & TV

CC-CAVTSL-BST300

Geschikt
voor bevestiging aan TV muurbeugel of standaard
Verstelbaar in hoogte en diepte
Draait mee met de TV voor geluid en beeld uit dezelfde richting
Snel te monteren, inclusief montagematerialen
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Bose

PULSE

ALLES VOOR BLUESOUND
Laat je speakers synchroon muziek afspelen met de
speakers van Bluesound. Bluesound ondersteunt perfect internetradio en streaming diensten en is daarmee

Live in your world, enjoy ours

een compleet draadloos muzieksysteem. Bluesound is
een goede oplossing voor verschillende kamers door het

MUURBEUGEL VOOR PULSE FLEX

diverse assortiment aan compacte streamingluidspea-

CMBPFB

kers. Mooie afwerking, perfecte kwaliteit en bovenal
flexibiliteit maakt Bluesound uniek. Speel in je hele huis
of kantoor dezelfde muziek af, of kies ervoor alles individueel te besturen.
Cavus biedt accessoires aan die perfect matchen met de
speakers van Bluesound. Beleef de beste muziek ervaring door de combinatie van Cavus accessoires en de
speakers van Bluesound. Bepaal zelf waar je het geluid
vandaan wilt laten komen en stel zelf je ideale luisterhoek in om maximaal te kunnen genieten van je speakers. Werk de kabels weg door het kabelmanagement
van Cavus. De Cavus producten worden geleverd inclusief montagematerialen, zodat je snel en makkelijk de
producten kunt installeren.
Geniet van het geluid en de streamingdiensten van
Bluesound en laat je inspireren door de Cavus accessoi-

24

CMBPFW

 0° draaibaar en tot 20° kantelbaar
6
Eenvoudige montage door “Slide-in” bevestiging
en geïntegreerde waterpas
Snel te monteren, inclusief montagematerialen

res.

Bluesound

Standaard voor PULSE FLEX

CSBPFB

CSBPFW

Ideale luisterhoogte op 790mm tot onderkant speaker
Verberg de kabels in de kolom
Altijd waterpas dankzij de verstelbare voetjes

Soundbarframe voor PULSE BAR

CFPULSE

Perfecte
uitlijning van de PULSE BAR met de TV
Als de TV draait, beweegt de PULSE BAR mee
Snel te monteren, inclusief montagematerialen
 Geschikt voor VESA 100, 200, 300 en 400
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MUSICCAST 20

ALLES VOOR YAMAHA

Live in your world, enjoy ours

Yamaha is ontstaan door creatieve inspiratie van de
makers. Het is dan ook niet voor niets dat Yamaha
zintuigen en reacties probeert te activeren met zijn
geluid en de levensstijl probeert te verrijken. De
wens van de klant staat centraal bij Yamaha en dat
is te horen aan het mooie geluid van de speakers.
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Cavus heeft speciaal voor de Yamaha liefhebber
accessoires ontwikkeld die volledig zijn ingericht
voor de functionaliteit en het uiterlijk van de Yamaha
speakers. Richt jouw huiskamer of kantoor volledig
in zoals gewenst om de beste luisterervaring te
creëren. Bevestig je speakers aan de muur of kies
ervoor de speakers op een standaard te zetten. Met
de Cavus accessoires kun je gebruik maken van de
verschillende opties.
Bij de producten van Cavus worden alle montagematerialen geleverd die nodig zijn voor een snelle en
makkelijke installatie. Zo kun je nog sneller genieten
van het prachtige geluid van Yamaha. Bekijk de
mogelijkheden die Cavus biedt voor Yamaha in de
brochure.

Yamaha

Standaard voor MUSICCAST 20

Muurbeugel voor MUSICCAST 20

CSY20B

CMY20B

CSY20W

Ideale luisterhoogte op 790mm tot onderkant
speaker
Verberg de kabels in de kolom
Altijd waterpas dankzij de verstelbare voetjes

CMY20W

 0° draaibaar en tot 20° kantelbaar
6
Eenvoudige montage door “Slide-in” bevestiging
en geïntegreerde waterpas
Snel te monteren, inclusief montagematerialen
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SOUNDBAR UNIVERSEEL

UNIVERSELE AUDIO OPLOSSINGEN

Live in your world, enjoy ours

Met alleen een televisie kopen ben je er nog niet,
audio is namelijk net zo belangrijk. Cavus helpt jou
om de beste kijk- en luisterervaring te creëren. Met
onze universele audio oplossingen heb je een ruime
keuze uit ons assortiment en wordt de perfecte
geluidsbeleving werkelijkheid. Kies je voor een
oplossing aan de muur of kies je voor een vloerstandaard? Bij Cavus is het mogelijk om naast de producten die speciaal worden ontwikkeld voor vooraanstaande merken ook universele oplossingen aan
te schaffen.
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Universele soundbar houder

SBU01

Geschikt
voor de meeste soundbars tot 15kg
Materiaal 2.5mm dik staal
Installeer onder of boven de televisie
Snel te monteren, inclusief montagematerialen

Universeel soundbarframe

SBU03

Beeld
en geluid uit dezelfde richting
Instelbaar in hoogte en diepte
Soundbar direct boven of onder je televisie
Te bevestigen op VESA 200, 300, 400 en 600

Bij Cavus staat functionaliteit en design hoog in het
vaandel en hier wordt dan ook veel aandacht aan
besteed. Zo is er nagedacht over het kabelmanagement en worden alle Cavus producten geleverd
inclusief montagematerialen, zodat je gemakkelijk
en snel de accessoires kunt installeren.
Stel de perfecte kijk-en luisterhoogte in en bepaal je
eigen kijkhoek met de Cavus producten.

Universeel

Universeel soundbarframe

CFUNIB

Beeld
en geluid uit dezelfde richting
Instelbaar in hoogte en diepte
Inclusief lepels voor soundbars met
bevestiging aan de onderkant
Te bevestigen op VESA 200, 300, 400

Soundbar kolomhouder 60 mm

CAV-TSB-UNI


Geschikt
voor TV vloerstandaard met 60mm kolom
Inclusief lepels voor soundbars met
bevestiging aan de onderkant
Draaibaar en in breedte verstelbaar
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SOUNDBAR UNIVERSEEL

SOUNDBAR UNIVERSEEL

Muurbeugel voor soundbar & TV

CC-WME102-SBU01

Live in your world, enjoy ours


Geschikt
voor 23” - 55”
180° draaibaar & 13° kantelbaar
Afstand tot de muur 58 - 512 mm
Geschikt voor VESA 200, 300, 400
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Voet voor soundbar & TV

CC-CAVTSL-SBU03


60°
draaibaar (30° links / 30° rechts)
Plaats de soundbar onder of boven de TV
VESA: Min. 200x200 - Max. 600x400
Max. gewicht tot 30 kg

Universeel

Muurbeugel voor soundbar & TV

Muurbeugel voor soundbar & TV

CC-WME102-SBU03

CC-WME105-SBU03


Geschikt
voor 23” - 55”
Soundbar instelbaar in hoogte en diepte
180° draaibaar & 13° kantelbaar
Afstand tot de muur 58 - 512 mm
Geschikt voor VESA 200, 300, 400


Geschikt
voor 37” - 70”
120° draaibaar (60° links / 60° rechts)
13° kantelbaar (5° omhoog / 8° omlaag)
Afstand tot de muur 57 - 515 mm
VESA: Min. 200x100 - Max. 600x400
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TV KEUZEHULP
Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat je de televisie in een kast verstopt maar krijgt hij een
steeds grotere rol in de huiskamer, slaapkamer of op kantoor. Om in al deze behoeften te voorzien heeft
Cavus drie mogelijkheden ontwikkeld om je televisie mooi te presenteren. Zo kun je kiezen om de televisie
op te hangen aan de muur, hem te plaatsen op een bestaand tv meubel of hem vrijstaand neer te zetten op

Live in your world, enjoy ours

een Cavus vloerstandaard.

32

ONTDEK ONZE TV MUURBEUGELS
Wanneer je ruimte wilt besparen in je kamer of op kantoor is het een goede keuze je televisie op te hangen
aan de muur. Cavus biedt speciaal voor deze groep TV muurbeugels aan in verschillende soorten. Sommige TV muurbeugels van Cavus zijn extra plat en komen slechts 19mm van de muur af. Wil je liever je

AAN DE MUUR

OP EEN MEUBEL

VRIJSTAAND

Wil je ruimte besparen, dan is

Heb je een televisiemeubel en

Wil je van je televisie een luxe

deze optie wellicht de juiste.

wil je hier je televisie op plaat-

object in je huiskamer of slaap-

Met het ruime assortiment

sen? Met een Cavus TV voet

kamer maken? Kies dan voor de

van Cavus is het mogelijk je

die je plaatst op je meubel is

vrijstaande optie. Buiten dat er

televisie plat tegen de muur te

het mogelijk je televisie 60° te

geen gaten in de muur hoeven

monteren en daarnaast je

draaien naar de perfecte kijk-

te worden geboord, heeft het

eigen kijkhoek te bepalen.

hoek. Daarnaast is de TV voet

vloerstatief nog vele andere

Bekijk welke optie het beste bij

in hoogte instelbaar, zodat je

voordelen. Een vloerstandaard

jou past en kies uit de fixed, tilt

altijd de beste kijk- en luiste-

is ruimtebesparend, verstel-

en full motion opties van de

rervaring hebt. De TV voet

baar in kijk en luisterhoek en

Cavus muurbeugels.

past door zijn compacte gla-

makkelijk te verplaatsen. Bekijk

zen vorm zowel op kleine als

de mogelijkheden van onze RVS,

grotere tv meubels.

zwart

Keuzehulp

stalen

vloerstatieven.

en

houten

televisie kunnen draaien of kantelen in de juiste kijk - en luisterhoek? Ga dan voor de tilt of full motion
oplossingen van Cavus.
Een fixed muurbeugel hangt vast aan de muur. Bij een tilt TV muurbeugel is het mogelijk om de televisie te
kantelen, zodat je een eigen kijkhoek kunt bepalen. Bij de full motion muurbeugels is het mogelijk de televisie zowel te kantelen als te draaien in de juist kijkhoek. Ook zijn er design muurbeugels leverbaar die
naast goede functionaliteit ook een fantastische uitstraling hebben.
Heb je een Ziggo kastje en wil je deze uit het zicht plaatsen? Bij de Cavus TV muurbeugels is het mogelijk
accessoires aan te schaffen die jouw Ziggo kastje en andere decoders achter de televisie verbergt, zelfs
als je televisie aan de muur hangt. Wil je naast je decoders ook je kabels niet meer zien? Maak dan gebruik
van de Cavus kabelsok- of kabelgoot die ervoor zorgen dat hinderlijke kabels netjes gebundeld zijn en hierdoor bijna niet meer zichtbaar zijn.

Muurbeugels
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FIXED

TILT

FULL MOTION

ULTRA SLIM S

WMU200
Vaste muurbeugel tot VESA 200
Geschikt voor TV’s van 23 - 42 inch
Afstand tot de muur 18 mm
Max. draaggewicht 30 Kg

ULTRA SLIM M

WMF001

Live in your world, enjoy ours

Vaste muurbeugel tot VESA 400
Geschikt voor TV’s van 32 - 55 inch
Afstand tot de muur 18 mm
Max. draaggewicht 45 Kg
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TILT

FULL MOTION SINGLE 1

FULL MOTION SINGLE 2

FULL MOTION SINGLE 3

WMT002

WME100

WME101

WME102

Muurbeugel met tilt tot VESA 400
Geschikt voor TV’s van 32 - 55 inch
Afstand tot de muur 34 mm
Max. draaggewicht 35 Kg

Draaibare muurbeugel tot VESA 200
Geschikt voor TV’s van 23 - 55 inch
Afstand tot de muur 45 mm
Max. draaggewicht 35 Kg

Draaibare muurbeugel tot VESA 400
Geschikt voor TV’s van 32 - 55 inch
Max. afstand tot de muur 302 mm
Max. draaggewicht 35 Kg

Draaibare muurbeugel tot VESA 400
Geschikt voor TV’s van 32 - 55 inch
Max. afstand tot de muur 512 mm
Max. draaggewicht 35 Kg

ULTRA SLIM L

WMF003
Vaste muurbeugel tot VESA 600
Geschikt voor TV’s van 37 - 70 inch
Afstand tot de muur 19 mm
Max. draaggewicht 55 Kg

Al onze muurbeugels worden standaard geleverd met hoge kwaliteit Fischer pluggen

ULTRA SLIM XL

WMF005
Vaste muurbeugel tot VESA 800
Geschikt voor TV’s van 55 - 100 inch
Afstand tot de muur 19 mm
Max. draaggewicht 75 Kg

ULTRA SLIM PREMIUM

WMF204
Vaste muurbeugel tot VESA 600
Geschikt voor TV’s van 37 - 70 inch
Afstand tot de muur 19 mm
Max. draaggewicht 35 Kg

Fixed & tilt

TILT PREMIUM

FULL MOTION OLED

FULL MOTION DOUBLE

FULL MOTION HEAVY DUTY

WMT205

WME104

WME105

WME602

Muurbeugel met tilt tot VESA 400
Geschikt voor TV’s van 32 - 70 inch
Afstand tot de muur 30 mm
Max. draaggewicht 35 Kg

Draaibare muurbeugel voor OLED TV
Geschikt voor TV’s van 49 - 70 inch
Max. afstand tot de muur 510 mm
Max. draaggewicht 45 Kg

Draaibare muurbeugel tot VESA 600
Geschikt voor TV’s van 37 - 70 inch
Max. afstand tot de muur 517 mm
Max. draaggewicht 45 Kg

Draaibare muurbeugel tot VESA 600
Geschikt voor TV’s van 37 - 80 inch
Max. afstand tot de muur 810 mm
Max. draaggewicht 70 Kg

Full motion
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Live in your world, enjoy ours

DESIGN
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DESIGN brushed single

DESIGN brushed double

DESIGN brushed double XL

WMV2001

WMV8001

WMV9001

Gemaakt van geborsteld aluminium
Geschikt voor TV’s van 15” - 37”
Max. afstand tot de muur 360 mm
Max. draaggewicht 20 Kg

Gemaakt van geborsteld aluminium
Geschikt voor TV’s van 26” - 65”
Max. afstand tot de muur 490 mm
Max. draaggewicht 50 Kg

DESIGN MUURBEUGELS VOOR B&O EN LOEWE

Gemaakt van geborsteld aluminium
Geschikt voor TV’s van 26” - 65”
Max. afstand tot de muur 800 mm
Max. draaggewicht 25 Kg

Al onze muurbeugels worden standaard geleverd met hoge kwaliteit Fischer pluggen

Voor LOEWE Bild 7

Voor B&O Horizon 40” - 48”

WMV8001-CLOEB7

WMV8001-BEOHOR

Gemaakt van geborsteld aluminium
Max. afstand tot de muur 490 mm

WMV8050-CLOEB7
Industriële uitstraling in zwart staal
Max. afstand tot de muur 490 mm

DESIGN black single

DESIGN black double

DESIGN black double XL

WMV2050

WMV8050

WMV9050

Industriële uitstraling in zwart staal
Geschikt voor TV’s van 15” - 37”
Max. afstand tot de muur 360 mm
Max. draaggewicht 20 Kg

Design

Industriële uitstraling in zwart staal
Geschikt voor TV’s van 26” - 65”
Max. afstand tot de muur 490 mm
Max. draaggewicht 50 Kg

Industriële uitstraling in zwart staal
Geschikt voor TV’s van 26” - 65”
Max. afstand tot de muur 800 mm
Max. draaggewicht 25 Kg

WMV9001-CLOEB7
Gemaakt van geborsteld aluminium
Max. afstand tot de muur 800 mm

WMV9050-CLOEB7
Industriële uitstraling in zwart staal
Max. afstand tot de muur 800 mm

Gemaakt van geborsteld aluminium
Max. afstand tot de muur 490 mm

WMV8050-BEOHOR
Industriële uitstraling in zwart staal
Max. afstand tot de muur 490 mm

WMV9001-BEOHOR
Gemaakt van geborsteld aluminium
Max. afstand tot de muur 800 mm

WMV9050-BOEHOR
Industriële uitstraling in zwart staal
Max. afstand tot de muur 800 mm
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FI XED

T I LT

WMU200

WMF001

WMF003

VESA 75 x 75

■

■

■

VESA 100 x 100

■

VESA 100 x 200

WMT002

■

■

WMT205

WME100

WME101

DESI G N

WME102

WME104

WME105

WME602

WMV2001
WMV2050

WMV5001

WMV8001
WMV8050

WMV9001
WMV9050

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

VESA 200 x 100

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

VESA 200 x 200

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

VESA 300 x 200

Live in your world, enjoy ours

WMF204

■

VESA 200 x 300
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WMF005

FU L L MOT I O N

■

VESA 300 x 300
VESA 400 x 200

■

VESA 400 x 300

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

VESA 400 x 400

■

■

■

■

■

VESA 600 x 200

■

■

■

■

■

VESA 600 x 300

■

■

■

■

■

VESA 600 x 400

■

■

■

■

■

VESA 800 x 200

■

VESA 800 x 400

■

TV formaat

23” - 42”

32” - 55”

37” - 70”

37” - 100”

37” - 70”

32” - 55”

32” - 55”

23” - 55”

23” - 55”

23” - 55”

37” - 65”

37” - 70”

37” - 80”

15” - 37”

26” - 65”

26” - 65”

26” - 65”

Max. gewicht

30 kg

45 kg

55 kg

75 kg

35 kg

35 kg

35 kg

35 kg

35 kg

35 kg

30 kg

45 kg

70 kg

20 kg

50 kg

50 kg

25 kg

Afstand minimaal

18 mm

18 mm

19 mm

19 mm

18 mm

34 mm

30 mm

94 mm

58 mm

58 mm

50 mm

57 mm

70 mm

68 mm

54 mm

54 mm

65 mm

Afstand maximaal

-

-

-

-

-

-

-

-

282 mm

512 mm

510 mm

515 mm

810 mm

360 mm

490 mm

490 mm

800 mm

Draaibaar

-

-

-

-

-

-

-

76°

180°

180°

120°

120°

120°

180°

180°

180°

180°

Kantelbaar

-

-

-

-

-

-10° / +0°

-12° / +0°

-8° / +5°

-8° / +5°

-8° / +5°

-15° / +2°

-8° / +5°

-8° / +5°

-14° / +10°

-

-

-

Levelcorrectie

-

-

-

-

6°

-

6°

6°

6°

6°

6°

10°

6°

5°

5°

5°

5°

Waterpas

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kabelmanagement

-

-

-

-

-

-

-

-

✔

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

✔

Soundbar-frame geschikt

-

-

-

-

-

-

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Al onze muurbeugels worden standaard geleverd met hoge kwaliteit Fischer pluggen

Overzicht
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In de meeste gevallen worden de televisies geleverd met een vaste TV voet of staat

DRAAIBARE TV VOET

de televisie vast op twee pootjes. Dit is niet altijd ideaal, bjvoorbeeld als je ook vanaf
de eettafel of vanuit de keuken TV wilt kunnen kijken. Als je geen gaten in de muur wilt
boren en toch je televisie draaibaar op een TV meubel wilt plaatsen dan is de draaibare
TV voet van Cavus een geschikte oplossing.
Heb je een soundbar en wil je deze onder de televisie hangen? De draaibare TV voet is
eenvoudig uit te breiden met een optioneel soundbar frame. Wanneer je deze twee
met elkaar combineert, bespaar je ruimte en ligt er geen losse soundbar op het TV

Draaibare TV voet large

CAVTSL
 eschikt voor TV’s van 43 - 60 inch
G
60° draaibaar ( 30° links / 30° rechts)
Max. draaggewicht 30 Kg
Geschikt voor VESA 100 x 100 tot VESA 600 x 400
Zwart glazen voet 29,4 cm x 54,5 cm

Live in your world, enjoy ours

meubel.

ONTDEK ONZE DRAAIBARE TV VOET
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Draaibare TV voet medium

CAVTSM
 eschikt voor TV’s van 37 - 42 inch
G
60° draaibaar ( 30° links / 30° rechts)
Max. draaggewicht 30 Kg
Geschikt voor VESA 100 x 100 tot VESA 400 x 400
Zwart glazen voet 23,4 cm x 48,5 cm

Draaibare TV voet B&O HORIZON 40-48

CAVTSL-BEOHOR
 eschikt voor B&O HORIZON van 40 - 48 inch
G
60° draaibaar ( 30° links / 30° rechts)
Geschikt voor VESA 100 x 100 tot VESA 600 x 400
Zwart glazen voet 29,4 cm x 54,5 cm

Op een meubel
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HOE WERKT HET
VOET

De voet is verkrijgbaar in diverse vormen en materialen.
Daarom is er voor elk interieur een passend model. Welke
uitvoering past het beste bij jou?

KOLOM

De kolom is verkrijgbaar in 2 materiaalsoorten en in 3
verschillende hoogtes. Zo ben je altijd verzekerd van de
beste kijkhoogte. Alle kabels kun je netjes wegwerken in
de kolom.

Live in your world, enjoy ours

ONTDEK ONZE TV VLOERSTANDAARD

TV BEVESTIGING
Met een draaibare bevestigingsplaat monteer je de televisie aan de vloerstandaard. Deze is verkrijgbaar met

Een Cavus TV vloerstandaard is een tv meubel in moderne stijl. Functionaliteit en design komen samen bij
deze statieven. Cavus heeft voor ieder interieur een eigen vloerstatief ontwikkeld door gebruik te maken

diverse gatenpatronen zodat deze altijd op elke televisie
past.

van verschillende vormen en materialen. Kies welk materiaal het beste in jouw huiskamer, slaapkamer of
kantoor past en bepaal de vorm van de voet. Ga je voor een warme, moderne houtlook, een stijlvolle
RVS-uitvoering of toch voor trendy zwart staal?
Je kunt met onze statieven de perfecte kijk- en luisterhoek instellen. Het is mogelijk de televisie tot 120
graden te draaien en in hoogte aan te passen.
Bespaar ruimte door gebruik te maken van een luxe televisiestandaard. Het Ziggo kastje en andere decoders kunnen worden weggewerkt achter de televisie met behulp van de bijpassende Cavus accessoires. Je
hebt hiervoor geen ander meubel meer nodig. Door het kabelmanagement in de statieven, heb je geen
losse afleidende kabels rondom je televisie.

STAPPENPLAN
Met het modulaire systeem ontwerp je in
een aantal stappen je eigen draaibare TV standaard.
STAP 1. Kies jouw vorm en materiaal
STAP 2. Bepaal de ideale kijkhoogte
STAP 3. Wil je een soundbar bevestigen?
STAP 4. Wat wil je nog meer aansluiten?
STAP 5. Controleer de TV bevestiging (VESA)

Stap in de wereld van de functionele, moderne en luxe vloerstatieven van Cavus en bepaal welk statief het
beste in jouw interieur past.
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Vrijstaand
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CROSS & TRIANGLE

EIKENHOUT
De kwaliteit van onze TV vloerstandaards is niet onopgemerkt gebleven.
Steeds vaker wordt gekozen voor de voordelen van een Cavus TV

TV vloerstandaard Cross

CROSS-OAK-P120B
Maak van je televisie een ruimtebesparend
design meubelstuk
Het tijdloze karakter van eikenhout past
in vrijwel elk interieur
Multifunctionele accessoiredrager meegeleverd
voor interieuraccessoires of een kleine soundbar

vloerstandaard. Daarom heeft onze productontwerper er voor gekozen
om een aantal nieuwe uitvoeringen te ontwikkelen. Een van deze ontwerpen is de Cavus Cross. Geïnspireerd door het natuurproduct hout is hij op
zoek gegaan naar een vorm die mooi in balans staat tussen natuur en technologie. Wij zijn trots op het resultaat.

Live in your world, enjoy ours

ECHT VAKMANSCHAP
Elke plank heeft een unieke tekening. Met verstand van zaken kiest onze
meubelmaker zijn Europese eikenhout. Hij werkt alleen met het mooiste
hout. Door de jaren heen heeft hij veel kennis van houtsoorten opgedaan en
maakt hij de prachtigste meubels. Daarom kunnen we hem het beste
omschrijven als een echte vakman. De combinatie van vakmanschap en het
mooiste materiaal zorgen voor de kwaliteit die je van Cavus gewend bent.

TV vloerstandaard Triangle

TRIANGLE-OAK-P120B
Prachtig minimalistisch ontwerp
Het ingebouwde kabelmanagement helpt
om kabels in de achterste poot te verbergen
Het loft-gevoel in jouw eigen huis

DE KRACHT VAN EIKENHOUT
Eikenhout is een oersterk, zwaar en duurzaam natuurproduct. Het is een
houtsoort die goed te bewerken en te behandelen is. Niet vreemd dat deze
houtsoort al eeuwenlang gebruikt wordt voor het vervaardigen van de
mooiste meubels. Kenmerkend aan Europees eikenhout zijn de noesten en
vlamvormige kringen die zichtbaar worden zodra het hout tot planken
wordt gezaagd. Deze kenmerken zorgen voor een warme en rustieke uitstraling. Het tijdloze karakter van eikenhout past in vrijwel elk interieur.
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Vrijstaand
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ROND

SPHERE
TV vloerstandaard Sphere S

CAV-F11C11M11

Live in your world, enjoy ours


Geschikt
voor 19” - 32” max. 15 kg
Voet zwart staal rond 37 cm
Kolom zwart staal 100 cm
Alle VESA maten beschikbaar.
Bijvoorbeeld CAV- M11 voor VESA 200 x 200
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De Cavus Sphere is een ronde voetplaat van 37 cm of 53 cm diameter. Kies je voor een industriële look met
de zwart stalen uitvoering of past de chique uitstraling van handgeborsteld RVS beter bij jou? Daarnaast is
de Cavus Sphere ook leverbaar in zwart glas voor een mooie hoogglans look.

TV vloerstandaard Sphere L

CAV-F20C30M23

Geschikt
voor 32” - 65” max. 30 kg
Voet RVS rond 53 cm
Kolom RVS 100 cm
Alle VESA maten beschikbaar.
Bijvoorbeeld CAV- M23 voor VESA 400 x 400

Vrijstaand
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SQUARE

RECHTHOEK
TV vloerstandaard Square S

CAVF06C11M11

Geschikt
voor 19” - 32” max. 15 kg
Voet zwart staal rechthoek 40x30 cm
Kolom zwart staal 100 cm
Alle VESA maten beschikbaar.
Bijvoorbeeld CAV- M11 voor VESA 200 x 200

Voor zowel grote- als kleine televisies kun je voor een mooie rechthoekige voet kiezen. Het voordeel van
het rechthoekige model is dat deze ook geschikt is om er optioneel wieltjes onder te plaatsen. Afhankelijk
van jouw inrichting kun je kiezen voor zwart staal, gepolijst rvs of zwart glas.

Wielenset

CAV-W1

Live in your world, enjoy ours

Geschikt voor rechthoekige
TV vloerstandaard
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TV vloerstandaard Square L

CAVF30C30M23

Geschikt
voor 32” - 65” max. 30 kg
Voet RVS rechthoek 60 x 45 cm
Kolom RVS 100 cm
Alle VESA maten beschikbaar.
Bijvoorbeeld CAV- M23 voor VESA 400 x 400

Vrijstaand
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ELLIPS & DOUBLE

OVAAL
De vloeiende vormen van de ovale voet passen in ieder intereur. Deze uitvoeringen zijn extra breed en daar-

TV vloerstandaard Ellips L

CAVF41C31M23

mee ook perfect geschikt voor zwaardere en grotere televisies. Een zwart stalen vloerstandaard past
altijd, maar met RVS of zwart glas haal je een echte blikvanger in huis.

Live in your world, enjoy ours


Geschikt
voor 32” - 75” max. 50 kg
Voet zwart staal ovaal 70 x 45 cm
Kolom zwart staal 100 cm
Alle VESA maten beschikbaar.
Bijvoorbeeld CAV- M23 voor VESA 400 x 400
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TV vloerstandaard Double XL

CAVF50C60M31

Geschikt
voor 55” - 80” max. 75 kg
Voet RVS rechthoek 98 x 45 cm
Kolom dubbel RVS 100 cm
VESA 200 x 200 tot VESA 600 x 400

Fixed & tilt

51

ACCESOIREHOUDERS

Universele houder XS

CHU01

Live in your world, enjoy ours

Geschikt voor o.a. Apple TV,
Android box en meer.
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Universele houder S

CHU02S
Geschikt voor platte
decoders zoals de Ziggo
Next box

Universele houder M

CHU02
Geschikt voor o.a. Media
box, TV decoder, Game
console en meer

Universele houder
incl montageplaat

CHU03

Univeresele houder
inclusief VESA
montageplaat

Universele houder
voor 60mm kolom

CAV-AH1
Geschikt voor o.a.
grote TV decoders
game console en
meer

Wielenset

CAV-W1

Wielenset geschikt voor
rechthoekige TV
vloerstandaard

Accessoires

GLASPLAAT

SOUNDBAR HOUDER

Glasplaat voor 50mm kolom

Soundbar kolomhouder universeel

CAV-S10

CAV-TSB-UNI


Afmeting
40 x 25 cm
Helder glas

CAV-S11

Afmeting
40 x 25 cm
Zwart glas


Geschikt
voor TV vloerstandaard met 60mm kolom
Inclusief lepels voor bevestiging van soundbar met
bevestiging aan onderkant
Draaibaar en in breedte verstelbaar
Geschikt voor 60 mm kolom

Glasplaat voor 60mm kolom

Soundbar kolomhouder voor Sonos Arc

CAV-S20

CAV-TSB-ARC


Afmeting
40 x 30 cm
Helder glas

CAV-S21

Afmeting
40 x 30 cm
Zwart glas

Monteer een Sonos ARC draaibaar aan een Cavus
TV vloerstandaard
Geschikt voor 60 mm kolom

Glasplaat voor 2x 60mm kolom

Soundbar kolomhouder voor B&O Stage

CAV-S60

CAV-TSB-STAGE


Afmeting
40 x 30 cm
Helder glas

CAV-S61

Afmeting
40 x 30 cm
Zwart glas

Monteer een B&O Stage draaibaar aan een Cavus
TV vloerstandaard
Geschikt voor 60 mm kolom
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Ontwerp je eigen design TV-standaard

Kies jouw vorm
en materiaal

Rond Ø 37 cm

SPHERE [L]

Rond Ø 53 cm

Rechthoek 40 x 30 cm

F10

F05

RVS

Zwart staal

F11

F06

Zwart staal

Zwart glas

F12

F07

Zwart glas

F20

Ø 50 mm kolom
C10

120 cm

C20

Bepaal de ideale
kijkhoogte

Zwart Staal

100 cm

C11

120 cm

C21

RVS

Zwart Staal

150 cm

200 x 100

200 x 200

RVS

F21

F31

Zwart staal

F22

F32

Zwart glas

C30

120 cm

C40

150 cm
100 cm

C31

120 cm

C41

150 cm

C51

Zwart Staal

120 cm

C70

C50

150 cm

C80

100 cm

C31

100 cm

C61

120 cm

C41

120 cm

C71

150 cm

C51

150 cm

C81

C91

600 x 400

M23

M26

M27

M30

M40

200 x 200

Geschikt voor

Geschikt voor

200 x 200

200 x 200

300 x 300

B&O Horizon

Loewe Bild 7

40” - 48”

300 x 300
400 x 200

Draaibaar

120�

120�

120�

120�

Diameter

Ø 50

Ø 50

Ø 50

Ø 60

Zwart Staal

M24
300 x 200

RVS

C90

LOEWE

300 x 200

200 x 100

100 x 200

2x Ø 60 mm kolom
C60

B&O

200 x 200

75x75

F50

100 cm

400 x 400

200 x 200

M14
200 x 200

Ø 80 mm

400 x 300

200 x 200

M11
200 x 100

F52

150 cm

100 x 200

M10
100 x 100

F51

Zwart glas

C50

M22

VESA

Zwart staal

C40

M21

Ook geschikt

F61
F62

120 cm

RVS

M20

M28

F41
F42

C30

200 x 200 300 x 300 400 x 200

TV-Scherm tot 85 inch - 75kg
RVS

100 cm

100 x 100

Ovaal 98 x 45 cm

F60

F40

Ø 60 mm kolom

300 x 200

DOUBLE [XL]

Ovaal 98 x 45 cm

TV-Scherm tot 75 inch - 50kg

F30

100 cm

ELLIPS [XL]

Ovaal 70 x 45 cm

Ø 60 mm kolom

150 cm

Controleer de
TV bevestiging (VESA)

Live in your world, enjoy ours

RVS

100 cm

ELLIPS [L]

Rechthoek 60 x 45 cm

TV-Scherm tot 65 inch - 30kg

TV-Scherm tot 40 inch - 15kg
RVS

SQUARE [L]

600 x 400

300 x 300

300 x 300

400 x 300

400 x 300

400 x 400

400 x 400

120�

120�

120�

120�

120�

120�

120�

120�

vast

Ø 60

Ø 60

Ø 60

Ø 60

Ø 60

Ø 60

Ø 60

Ø 60

Ø 80

Controleer de
TV bevestiging (VESA)

SQUARE [S]

SPHERE [S]

600 x 400
VESA

M31

Ook geschikt

200 x 200
300 x 300
400 x 300
400 x 400

Draaibaar

niet draaibaar

Diameter

2x Ø 60

TV STANDAARD - BESTELCODE
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CAV

Vrijstaand

F

C

M
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HYBRID
HYBRID muurstandaard

HYBRID-100B

Live in your world, enjoy ours

Vloerstandaard leunt tegen de muur
Uitstraling van een muurbeugel zonder boren
In hoogte verstelbaar
Geïntegreerd kabelmanagement
Kan probleemloos over de plint geplaatst worden
Geschikt voor alle VESA maten
Bijvoorbeeld CAV-V44 voor VESA 400 x 400

HET BESTE VAN 2 WERELDEN
De uitstraling van een TV zwevend aan de muur vind je geweldig, maar je kijkt op tegen het boren? Of je mag niet boren in

ZONDER BOREN AAN DE MUUR

een huurwoning of monumentaal pand? De HYBRID biedt jou
de oplossing in de vorm van deze platte vloerstandaard die
tegen de muur leunt. Hij kan achter een TV meubel geplaatst
worden, maar ook vrijstaand ziet hij er geweldig uit.
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Hybrid
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KABELMANAGEMENT

AFSTANDSBEDIENING

EENVOUDIG WEGWERKEN

EENVOUDIG BEDIENEN
diameter Ø 10 mm voor 1-2 kabels
Zwart

Zilver

CAV-SW1010W

CAV-SW1010B

CAV-SW1010S

1,5 meter

CAV-SW1015W

CAV-SW1015B

CAV-SW1015S

3 meter

CAV-SW1030W

CAV-SW1030B

CAV-SW1030S

This product is in compliance with
directives 2014/30/EU and 2011/65/EU.

This product is in compliance with
directives 2014/30/EU and 2011/65/EU.

8 713222 016033

8 713222 016026

diameter Ø 19 mm voor 3-4 kabels

Live in your world, enjoy ours
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Wit
1 meter

Wit

Zwart

Zilver

1 meter

CAV-SW1910W

CAV-SW1910B

CAV-SW1910S

1,5 meter

CAV-SW1915W

CAV-SW1915B

CAV-SW1915S

3 meter

CAV-SW1930W

CAV-SW1930B

CAV-SW1930S

TV REMOTE

CRC1

This product is in compliance with
directives 2014/30/EU and 2011/65/EU.

8 713222 016040

TV REMOTE

CRC2

Geschikt voor
Samsung

Geschikt voor
LG

TV REMOTE

CRC3
Geschikt voor
SONY

ENJOY OURS

DE

This product is in compliance with
directives 2014/30/EU and 2011/65/EU.
This product is in compliance with
directives 2014/30/EU and 2011/65/EU.

Kabelmanagement

Wit

Zwart

Zilver

50mm x 1100mm

MB731356

MB731349

MB731332

33mm x 1100mm

MB731295

MB731288

MB731271

18mm x 1100mm

MB731233

MB731226

MB731219

50mm x 1600mm

MB731387

MB731370

MB731363

33mm x 1600mm

MB731325

MB731318

MB731301

18mm x 1600mm

MB731264

MB731257

MB731240

8 713222 016064

8 713222 016057

TV REMOTE

CRC4
Geschikt voor
Philips

TV REMOTE

CRC5
Geschikt voor
Panasonic

Afstandsbediening
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Live in your world, enjoy ours

Uw dealer:

Distributie door: Electrobot B.V. Postbus 81, 2150 AB Nieuw-Vennep, Nederland

2020/10

